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Анегдота – карактеристично  сведочанство о приватном животу 
епохе Првог српског устанка 
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карактеролошка и историјска вероватност, функција забаве, виц, функција задовољавања 
знатижеље, трач, функција глорификације, функција снижавања. 
 

Апстракт: Историјске личности и догађаји особено су присутни у усменој епској 
песми, легенди, предању, анегдоти, лирској песми, па и у пословицама. Од поменутих 
форми усмене књижевности, анегдоти је најпримереније обликовање садржаја из сфере 
свакодневног, приватног и интимног живота (наличје јавног). У раду се ове теме 
разматрају на примеру анегдота о Првом српском устанку. Богат и разноврстан материјал 
показује сложеност функција које овај фолклорни жанр све може да врши. Када је 
анегдота намењена забави, тешко ју је разлучити од вица. Уколико служи задовољавању 
људске знатижеље, она у себе транспонује најнижи ниво прича (говоркања, оговарања, 
трач). Међутим, анегдота није увек безазлена умотворина. Често је погодно средство 
друштвено-политичке пропаганде и борбе. Она може да учествује у процесима 
обликовања позитивне слике о некоме или нечему, али исто тако и у процесима њихове 
разградње и компромитовања. Утврђивање веродостојности садржаја анегдота 
подразумева крајњу опрезност. Иако се анегдота увек позива на аутентичност, у њеном 
стварању и распростирању важну улогу играју субјективна мотивација, као и таленат 
приповедача. Међутим, без обзира на необјекивност садржаја, успела анегдота мора да 
одражава карактеристичне црте личности и знаке времена о којима говори. Према томе, 
због своје карактеролошке и историјске вероватности, сем књижевне, анегдота поседује и 
вредност упечатљивог историјског извора. 
 
 Објављивање, у Француској, петотомне синтезе, Историја приватног 
живота,1 побудило је интезивнија интересовања за истраживања и проучавања 
свакодневног и приватног живота.2 Идеја да се широј публици представи историја 
приватног живота потекла је од историчара Мајкла Винока. Идеју је прихватио и 
разрадио чувени француски историчар Филип Аријес, а подухвату се, потом, 
придружила и међународна група историчара и истраживача сродних дисциплина. 
Са становишта научне анализе и методологије, отворени су многи аспекти ових 
питања на основу изобилног материјала који је био непроучен и разасут на све 
стране. Сем увида у многобројне и разноврсне првостепене изворе, аутори и 
сарадници су истакли значај истраживања књижевности уопште, а посебно и 
неких усмених фолклорних жанрова.3  

                                                 
1 Историја приватног живота, 1-4, приредили Филип Аријес и Жорж Диби, Clio, 2000 – 2004. 
2 На том узору, недавно је и група домаћих аутора, објавила узорну књигу - Приватни живот у 
српским земљама средњега века, приредиле Смиља Марјановић – Душанић и Даница Поповић, 
Clio, Београд, 2004. 
3 Византолог, Евлин Патлажан, један од аутора прве књиге, издваја епику и причу из живота, као 
значајне изворе историографских истраживања. У усменим епским песама које су изводили 
лутајући музичари на византијским дворовима у 10. и 11. веку, садржани су, по његовом 
мишљењу,  модели јунаштва, завођења и љубави. Прича из живота, односно анегдота, која се, 
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Међутим, транспозиција историјских чињеница у ткиво усмене творевине, сложен 
је процес. Историјске личности и догађања исказују се у епској хроничарској 
песми, анегдоти, предању, легенди. На посебан начин присутни су и у лирским 
песмама, а у реминисцентном облику и у пословицама. Свака од ових усмених 
врста, особено памти одређене историјске садржаје. Ако у њима пратимо и 
поредимо процес обраде историјског искуства, долазимо до битних закључака о 
њиховим жанровским и тематским специфичностима. У односу на остале форме 
усмене књижевности, свакако да анегдота пружа највећи број података из сфере 
свакодневног и приватног живота, схваћеног у смислу наличја свега онога што 
називамо јавним животом. У Европи, још од својих давнашњих античких 
утемељивача,4 анегдота је на неки занимљив и каратеристичан начин откривала 
мање познате или уопште непознате детаље и појединости, у вези са одређеним 
историјским личностима, догађајима или топонимима. Од Прокопија из Цезареје 
(6. век),5 појам анегдоте означава тајну историју, у којој се јавне и познате 
чињенице објашњавају из сасвим приватне и интимне перспективе.  

У српској књижевној традицији, у поређењу са другим усменим 
умотворинама, анегдота је очигледно запостављена и занемарена врста. Наша 
старија анегдота није сачувана и вероватно је заувек изгубљена. Анегдотским 
сећањем тек је обухваћен период од краја 18. века, дакле, од времена све 
учесталијих окршаја са Турцима. Нарочито се богатством и живописношћу 
сачуваних примера, одликује епоха Првог српског устанка (1804-1813). Захтевима 
новог динамичног времена све је мање одговарао једноличан и спори ритам 
епског десетерца, а све му је више погодовала наративна, језгровита и витална 
форма усмене анегдоте, која је у устаничком периоду постала најдоминантнији 
род усмене књижевности. Свакако да је за најзнатнију личност Устанка владало 
опште и најживље интересовање савременика и потоњих нараштаја. Поред описа 
јавног (војног, политичког) лика и дела српског Вожда, усмена анегдота бележила 
је и мноштво скривенијих појединости из Карађорђевог свакодневног, приватног 
и интимног живота.   

Карађорђева појава и физичка снага биле су у складу са његовим 
јунаштвом. Савременици кажу да се по томе са њим још једино могао поредити 
засавички херој, вођа Голаћа, Зека Буљубаша. Карађорђева стаситост, предмет је 
једне анегдоте, која наводи да је после  Карађорђеве погибије, његове чакшире 
носио свињар Ђорђе Вукајловић, коме су биле толико велике да је морао да их 
ујми отуд и одовуд док иј није удесио.6 Међутим, његовој импозантној 
спољашности одударао је глас који је био танак као глас у жене, а и говорио је 
врло мало. Путујући из Београда до Тополе, уобичајено би изустио свега две речи: 
Коњи, када би издавао заповест да се опреме коњи на пут и: Угод 7 сати, што би 
значило да још толико предстоји путовања до Тополе.  

                                                                                                                                               
махом, налазила уклопљена у средњовековним хагиографијама, придоноси проучавању културне 
разноврсности, јер се поглед из царске палате званичне историографије, спуштао ка нижим 
сталежима, свештенству, ређе народу (В. Историја приватног живота I, стр. 471 - 475). 
4 Међу првима је хеленски историчар Херодот користио анегдоте као легитимне историјке изворе 
и научне документе. 
5 Прокопије из Цезареје, Тајна историја, превод Албин Вилхар, Дерета, Београд, 2004. 
6 Казивање Гаје Пантелића, у: Казивања о српском устанку 1804, приредила Драгана Самарџић, 
СКЗ, Београд, 1980, стр. 112. 
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Исти извор преноси да је у говору најчешће користио узречицу - Којекуде, 
а карактеристична псовка била му је - По души те. Нокте није морао сећи, јер би 
их све изгрицкао зубима. 7  

Карађорђе је био веома радан и онда када није био заузет војним 
пословима, радио је у Тополи око куће и на имању као и остали сељаци. Једном је 
тако надевајући обруч на буре искривио златну колајну - руско одликовање, коју 
је носио на прсима.8   

Док је већина устаничких старешина, настојала да свој углед и 
достојанство нагласи и спољном раскоши, богато се одевајући и распусно живећи, 
дотле се Вожд одликовао врло скромним потебама и крајње умереним животом. 
Анегдота описује уобичајени Вождов сиромашан оброк који је он сматрао 
највећом гозбом: Погача и папула, уз пост; а погача и суво месо уз мрс, и уз то 
чутурица шумадијске ракије.9 Друга занимљива анегдота наглашава његово 
просто одевање које га није одвајало од осталих сељака. После славне победе на 
пољу Тичару (1810), на српској страни Дрине, Карађорђе се састао са турским 
преговарачима у пратњи Младена Миловановића, Симе Марковића, Проте Матеје 
Ненадовић и Павла Поповића. Лошије одевеног од осталих војвода, Турци га нису 
препознали, па су питали ко је Црни Ђорђе. На то им је Карађорђе узвратио: Ја 
сам Црни Ђорђе некоме црн, некоме бео. Сумњајући да је то заиста био 
Карађорђе, Турци су му ипак пренели поздраве: Поздравите бива Карађорђа од 
наше стране.10   

Међутим, неколицина анегдота сведочи да поменуте Вождове особине 
нису свакад тумачене као врлине, него су убрајане у мане. Наиме, оптуживале су 
га за тврдичлук. У оно време, поштовао се стари обичај да гост који се гости у 
туђој кући, устајући од трпезе, дарује софру, односно да на њу спусти какав 
новац. У таквим приликама, приповедало се, да се Карађорђе уобичајено 
изговарао. Он би се попипао по појасу, и онда би рекао Јокићу, Ђурићу, или оном 
ко је са њим седео и ручао: Којекуде, туриде што на совру: није ми се десило 
угодних новаца.11  

Руски представник у Београду, Константин Константинович Родофиникин, 
човек углађен по европској моди, веома се чудио што Алекса, син прве личности 
Србије, иде одрпан по Београду.12  

По једном казивању, Црни Ђорђе је казнио мајку Марицу, тако што јој је 
натакао на главу пуну трмку пчела. На мајку је био гневан што је у мираз 
њиховом зету издвојила боље кошнице од оних које су остајале на њиховом 
кованлуку.13 Према једној варијанти, Ђорђе је тада добио надимак Црни и то 
мајчиним прекором: Еј мој синко церни! Шта учини од мајчице своје?14  

                                                 
7 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија I, Београд, 1876, стр. 260 - 261; Карађорђе у говору и у  
твору, средио М. Ђ. Милићевић, Чигоја, Београд, 2002, стр. 68 – 69. 
8 Кнежевина Србија, стр. 261. 
9 Исто, стр. 260. 
10 Кнежевина Србија, стр. 557; Непрепознавање Карађорђа од стране Турака, Прота Матеја везује 
за земунске преговоре 1804. године. На питање једног Турчина: Је ли то црни Ђорђе?, Карађорђе 
одговара: Којекуда, баш сам Турцима црн, а ником другом, а јошт ћу им црњи бити ако жив 
Ђорђе буде (Мемоари, Матица српска - СКЗ, Н. Сад - Београд, 1969, стр. 120). 
11 Карађорђе у говору и у  твору, стр. 68. 
12 Лазар Арсенијевић - Баталака, Историја српског устанка I, Београд, 1898, стр. 405. 
13 Казивање Гаје Пантелића, стр. 144; Карађорђе у говору и у твору, стр. 16; А. Ивић, Нови подаци 
за проучавање српског устанка, Загреб, 1915, стр. 31. 
14 Симо Милутиновић Сарајлија, Сербијанка, прир. Душан Иванић, СКЗ, Београд, 1993, стр. 136. 
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Према другој варијанти, Карађорђе је за свој надимак први пут чуо од неке 
бабе, коју је због тога каменовао на једном извору, тако да јој ни глава није остала 
здрава.15   

Уколико изузмемо митски контекст у коме јунаци имају проблема са бар 
једним од родитеља, примери истичу особиту Карађорђеву суровост. 

Неколике анегдоте залазе и у најскривеније кутове Вождове приватности. 
За обелодањивање ексклузивних детаља, неопходан је посебан информатор. Због 
тога Милан Ђ. Милићевић, приређивач збирке анегдота о Карађорђу, са посебним 
објашњењима представља  свог казивача, неку бабу Стојанку Кнежевићку из 
Тополе. За њу тврди да су јој још као девојци била отворена врата Карађорђевог 
дома, па јој нису били страни ни његови најинтимнији тренуци. Када се 
Милићевић код ње распитивао о Вождовим домаћим навикама, она му је срдито 
открила да је Карађорђе био јако немаран према своме телу. Није му сметало да 
вас дан пувај у тур, а у вече чакшире на трупац, па под главу.16  

Једну занимљиву хигијенску белешку пренео је и устанички писар, 
Антоније Протић. У Смедереву 1807. године, Карађорђе се после ручка у башти 
капетана Косте Љотића извалио под један дуд и посадио свог секретара Јанићија 
Ђурића више главе да га бишти од вашију, док не заспи.17 Може бити да се 
Протић овим необичним призором подсмехнуо Вождовом секретару Јанићију 
Ђурићу, за кога су неки савременици тврдили да је био толико утицајан да је 
одлучивао о питањима живота и смрти.18 

 
Карађорђе је био побожан, јутро је отпочињао молитвом и чашицом ракије, 

каже епска песма. Када се налазио у војним логорима, за молитву се будио пре 
свих, чак раније и од  четног свештеника. У Сјеници, уочи боја са Нуман-пашом, 
Карађорђе мало проспава, те устане, умије се и стане будити архимандрита 
благовештенског Григорија, но овом не буде мило, ал` кад Карађорђе навали, он 
устане и стане се спремати на јутрењу молитву.19 Пре Устанка, архимандрит 
Григорије Радојчић студенички, у манастиру Благовештењу рудничком, читао је 
Карађорђу молитву за опрост убиства оца, а окупљени народ је викао: Бог да му 
опрости что је оца у нужди заповедио убити. Тада је Карађорђе за душу оцу 
поделио 200 ока вина и 200 ока ракије и 200 ока хлеба, архимандриту је писао за 
труд пет дуката, а једног је вола поклонио манастиру.20 Када би кога убио знао је 
узвикнути клетву: Бог убио онога ко је крив кавзи.21 Поштовао је народне обичаје 
и празнике, па је гледао ако би како угодио да се бојеви не туку недељом.22 
Велико поштовање показивао је према моштима српског првовенчаног краља.  

                                                 
15 Причања Петра Јокића, у: Казивања о српском устанку 1804, стр. 156; Кнежевина Србија, стр. 
257-258; Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитијих људи у српскога народа новијега доба, 
Београд, 1888, стр. 224. 
16 Карађорђе у говору и у твору, стр. 56. 
17 Повестница Анте Протића, у: Казивања о српском устанку 1804, стр. 285; Поменик, стр. 158. 
18 Нићифор Нинковић, Жизниописанија моја (1807-1842), прир. Тома Поповић, Матица српска, Н. 
Сад, 1972, стр. 70; Поменик, стр. 158. 
19 Казивање Неше Имраора о Боју на Суводолу, у: Први српски устанак – према казивањима 
устаника и савремених посматрача, приредио Божидар Ковачевић, Београд, 1949, стр. 151. 
20 Копија историје сербске Јанићија Ђурића, у: Казивања о српском устанку 1804, стр. 16; 
Кнежевина Србија, стр. 233. 
21 Л. Ранке, Српска револуција, превео Огњан Радовић, Фонд Први српски устанак, Аранђеловац – 
СКЗ, Београд, 2000, стр. 147. 
22 Казивање Секуле Гавриловића о Боју на Мишару,  Први српски устанак – према казивањима 
устаника и савремених посматрача, стр. 144.                                 
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За време фрајкоровања носио је мошти Светог Краља из Студенице у 
Београд.23 На ратној застави Вожда био је на једној страни насликан лик Светог 
Стефана Првовенчаног.24 Као угледни домаћин, крсно име Светог Климента 
прослављао је код куће у Тополи, у присуству великог броја гостију. Некада су се 
на слави решавала и крупна устаничка питања, па је гошћење знало да потраје и 
по неколико дана, због чега је Карађорђе био приморан повремено да сазива 
народ и на кулук.25 У Тополи је 1811. године завршио са изградњом и 
живописањем цркве посвећене Светој Богородици.  

Међутим, усмене анегдоте не прећуткују ни наличје Вождове побожности. 
Као један од најдрастичнијих видова сујеверја, приписује му се сурово 
обрачунавање са појавама вештичарења и чарања. Казивало се да су Карађорђеви 
момци, у селу Жабари, ухватили Пауну, жену Павла Станојевића, под сумњом да 
је вештица. Привезали су је уз ражањ и пекли између две ватре. Најпосле када се 
није хтела одати, спалили су је.26  

Маја 1805. године, после Скупштине у Пећанима код Остружнице, сељаци 
из Рогаче оптужили су неку баба Ивану, иначе вредну и поштену жену, да је 
вештица. Карађорђе би и дао за право сељацима, да се томе није енергично 
успротивио војвода Јанко Катић: Вештица је она што устаје пре зоре; што леже 
после великих вечера; што свакад зна шта њеној кући треба; што сваки посао 
ради на време! Вештица је што је вредна, паметна и чуварна. То је све њена 
кривица. Онда не чекајући Карађорђеве заповести, нареди да одреше баба Ивану и 
да је пусте на слободу. Карађорђе је и даље био опрезан и сумњичав, па је, ипак, 
баби Ивани издао неколико упозорења.27 

 
Задовољства и одушка налазио је у лову и како Гаја Пантелић истиче: Био 

је велики ловац и нашта је год пушку натегао није га промашио: ако ће на нишан, 
на грм, ако ће на зеца, на човека или на што му драго.28 У предаху од устаничких 
послова, Карађорђе је у зиму 1807. године на Руднику, у друштву Јеремије 
Гагића, шест дана провео ловећи без свакога другога посла.29  
 Народно предање памти да је омиљена Карађорђева песма била Шта 
промиче кроз шибјиче.30 Међутим, на основу онога што наводе каснији писци  
мемоара, Карађорђе није уживао у музици, али је  волео дуго да игра у колу: Но 
био је слаб свирач (свирао  је мало од лакрдије док је био шипар од 15 година, а 
после никада) у гајде, а у гусле никад. Више би пута од игре узео гајде и дувајући у 
њи из све снаге рекао: Сад ћу иј распући, но наравно да није могао.31 Према томе, 
изгледа да Карађорђе није претерано марио за гусле и епску песму.32  
                                                 
23 Причања Петра Јокића, стр. 157; Миленко Вукићевић, Карађорђе I, Београд, 1907, стр. 76. 
24 Драгана Самарџић, Војне заставе Србије до 1918, Београд, 1983, стр. 39, сл. 5 и 6. 
25 Сербијанка, стр. 621. 
26 Вук Стеф. Караџић, Историјски списи II, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XVI, прир. Радован 
Самарџић, Просвета, Београд, 1969, стр. 217-218. 
27 Миливоје Катић, Војвода Јанко Катић, Сопот, 2003, стр. 88 – 90. Прештампано из Зановета. 
28 Казивање Гаје Пантелића, стр. 140. 
29 Јеремија Гагић, Дневник мој у Сербии (1804), у књизи: Радослав Перовић, Прилози за историју 
Првог српског устанка, Слово љубве, Београд, 1980, стр. 83. 
30 Јелена Скерлић Ћоровић, О Скерлићевим родитељима. Неке моје успомене из детињства и 
младости, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, XXX, Београд, 1964. 
31 Казивање Гаје Пантелића, стр. 111. 
32 В. о томе и: Ненад Љубинковић, Епика Првог српског устанка – народни информатор о 
темељним одликама националног, политичког и просветног програма Карађорђеве Србије, уз 
придодате основне одредбе јавног и кривичног права, Зборник Карађорђев устанак – Настајање 
нове српске државе, Велика Плана, 1998, стр. 134. 
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Међутим, један савремени теренски запис вели како је Карађорђе био вешт у 
прављењу гусала. Нека баба од Арсенијевића из села Винче код Тополе спасила је 
Карађорђа од турске потере, тако што га је сакрила међу свиње. У знак 
захвалности, Карађорђе јој је својеручно направио гусле и свињске папке 
изрезбарио горенак на врху гусала, које поклони баби, а оне се као породична 
реткост и данас чувају међу бабиним потомством у Винчи.33 

Црни Ђорђе расположио би се када би попио, али је будући неумерен у 
пићу, тада постајао опак. У пијанству је убио и недужног Стевана Јовановића из 
села Бање, кога је Алекса Дукић неправедно опао како се успротивио давању 
десетку од грожђа.34 И руски посланик К. К. Родофиникин који је такође био 
склон пићу, увидео је да Вожд не подноси алкохол баш најбоље и заносио се 
мишљу да га одвикне од ракије. Покушао је да код њега створи навику пијења 
чаја и послао му је уз чај упутство како се напитак припрема и уз то још и рума. 
Међутим, Вожд је пио чај док је било рума, а када га је понестало, чај је поново 
заменио ракијом.35  

Уочљива је жеља појединих Вождових биографа и заговорника  династије 
Карађорђевића да прећуте његову склоност према женском полу, јер се то није 
укалапало у складан портрет Вождовог скромног и породичног живота. 
Константин Ненадовић је тврдио да Карађорђе није марио за друге жене, сем 
своје Јелене, којом се, по хајдучком обичају, оженио отмицом.36 Обреновићевац, 
Милан Милићевић истакао је Карађорђеву слабост према женској лепоти.37 
Међутим, иако се чини, да је Вожд у љубавним авантурама далеко заостајао за 
већином устаничких војвода, више је анегдота које откривају занимљиве 
појединости из његовог тајног љубавног живота. Најинтересантнија је љубавна 
афера са Маријом из Бруснице, која је била потурчена уочи Првог српског 
устанка и живела је у неком од турских харема у Београду. По ослобођењу 
Београда 1806. године, запала је за око Карађорђу. Вожд ју је одмах обукао у 
мушко одело, заденуо јој за пас оружје, уврстио је међу своје момке и дао јој 
заставу. Учествовала је у неким биткама. Чак је добила и мушко име – Марјан. 
Међутим, ова тајна љубав није задуго остала неоткривена. Јелена је убрзо сазнала 
за Марију (односно Маријана) и успела је да организује њено убиство. Вожд је 
тешко поднео овај губитак.38   
 За другу познату Карађорђеву љубавну интригу везује се гнусан злочин. У 
једном руском извору се каже да је Карађорђе послао свог секретара ноћу у 
Београд да му у Тополу доведе једну покрштену Туркињу.  

                                                 
33 Казивање забележио Владета Коларевић од Драгослава Матића из села Маслошева (В. 
Споменица бр. 4, Задужбинско друштво Први српски устанак, Орашац, 2004, стр. 18). Такође је 
занимљиво и забележено казивање (у рукопису) у селу Кушићи крај Ивањице, по коме је 
Карађорђе побегао турској потери, тако што се помешао са овцама из тора. На основу аналогије са 
Одисејевим спасавањем, јасно је да се за Карађорђев лик у усменој традицији, везују добро 
познате теме и мотиви из античке митологије и из интернационалног фонда.   
34 Причања Петра Јокића, стр. 94. 
35 Први српски устанак, акта и писма на српском језику1804 – 1808, књ. I, у редакцији Радослава 
Перовића, Београд, 1977, стр. 399 и 403; Л. А. Баталака, Историја српског устанка, II, Београд, 
1899, стр. 595. 
36 Конастантин Ненадовић, Живот и дела великог Ђорђа Петровића Карађорђа, Врховног Вожда, 
ослободиоца и Владара Србије и живот његови Војвода и јунака, I, Беч, 1883, стр. 7-8. 
37 Кнежевина Србија I, стр. 261. 
38 Вук Караџић, Историјски списи, I, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XV, прир. Радован 
Самарџић, Просвета, Београд, 1969, стр. 151. 
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Наводно је при том наредио да се и њена породица, која се састојала од две старе 
жене и троје малолетне деце, баце у Дунав.39  

Према традицијском предању породице Скерлић из села Липовца крај 
Тополе, приповеда се како је њихов родоначелник Јевта Павловић, чувенији по 
надимку Бесни Скерла, водио Карађорђа у пословима интимне природе.40  

Овде наведеним примерима, могле би се придодати још бројне анегдоте, 
које би пружиле још живописније осветљење Карађорђеве личности, као и још 
сложенију слику активне рецепције његовог историјског лика и дела, уопште.  

 
Поред Вожда, у усменом анегдотском сећању остале су упамћене и 

многобројне карактеристичне епизоде из свакодневног и приватног живота 
његових војвода и многих других савременика Устанка. По правилу, овај 
тематско-мотивски комплекс најподложнији је субјективним и емоционалним 
интерпретацијама и надоградњама. Када је циљ да се личност прикаже у што 
ружнијем светлу, стварају се и пласирају анегдоте које садрже пригодне 
компромитујуће садржаје. Оцена личности војводе Младена Миловановића 
(министар војни, председник Правитељствујушчег совета), на пример, у 
песништву Симе Милутиновића Сарајлије, носи изразит печат нетрпељивости. 
Милутиновић га је жестоко нападао за каменичку пропаст и за срамно суђење 
кнезу Максиму Рашковићу. 

 Круг руских чиновника и посланика у Београду био је још 
нерасположенији према Младену Миловановићу, у коме су видели свог 
најжешћег противника. Занимљив и хуморан одраз оваквог расположења 
налазимо у драгоценом путопису руског колешког асесора Бантиша- Каменског. 
Деградирање Младенове личности (у крајњој инстанци и  српске државе) 
остварено је путем спољашње карактеризације јунака. У својој кући, Младен је 
сањив и неприпремљен дочекао госта, Бантиш-Каменског. Приказ команданта 
Београда и председника српског Совета, непосредно по буђењу, босог у папучама 
и огрнутог црвеним огртачем, дало је Каменском широке могућности комичних 
опсервација. Тако, сањиве Младенове очи даваше  још више лепоте његовом 
црвеном пуном лицу, његов велики трбух доказивао је да он ради у корист свог 
стомака. За све време, он је зевао, трљао је своје очи песницама, тражио уши у 
глави (ваљда чешао се по глави!) гладио је дугачке црне брке, и нудећи нас вином, 
показивао нам је своју вештину у пићу, испијајући трећу чашу док смо ми пили 
тек прву.41  

Лазар Арсенијевић-Баталака је желео да прикаже Младена у лепшем 
светлу. Будући да није могао да порекне раскошност његовог живота, истицао је, 
у први план, Младенову ванредну гостољубивост. Баталака вели да је само за 
Младенов конак, који је увек био отворен сваком сиромаху, радила посебна 
пекара која је сваки дан по сто ока хлеба пекла.42  

У доба Устанка, пороку пића одавала се већина устаника. Епска песма о 
боју на Чокешини (1804) није забележила пијанство браће Недића, јер је епика, по 
правилу, искључиво резервисана за високоморалне поступке својих јунака. Но, 
једна анегдота тврди да су браћа Недићи уочи боја пили целу ноћ, а у време битке 

                                                 
39 Л. А. Баталака, стр. 536. 
40 Јелена Скерлић Ћоровић, нав. дело, стр. 7. 
41 Јелена Вукићевић, Писма једног Руса о Србији за време устанка 1808. године, Звезда, Београд, 
1901, стр. 165 -166. 
42 Баталака, стр. 379. 
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тако су се били изопијали да већ готово нијесу виђели један другога.43 Такође, 
услед нимало узорног начина живота, епска песма није прославила ни једног од 
најпопуларнијих јунака из Првог српског устанка, чувеног Хајдук Вељка 
Петровића. Њега је боље упамтила лирска народна песма.44 Анегдота вели да је 
Хајдук Вељко у Неготину имао, на врху своје куле, чардак, који се завао Баба-
Финка. Ту се са својим јунацима одмарао и забављао уз свирку Цигана, док су их 
Чучук-Стана или снаха му Станојка, двориле, служећи вино или ракију, чему је 
кад било време.45   

И војвода Јаков Ненадовић је уживао у старом добром вину и песми. У 
једном писму, Јаков јавља митрополиту Стевану Стратимировићу да је рањен и 
моли га за лек да (би) учинили архипастирску мислост ... (послати ми) 2 акова 
вина старога, бела, чиста, које није мешано ничим, но старо, чисто, таково бо 
преписано ми је.46 А, приликом предаје Ужица, поред богатог плена, Јакову је 
турски заповедник града, Али-ага, поклонио сву његову градску банду која је 
Јакова свим путем до Ваљева пратила. После тога, ти сви бандисти јесу ниове 
фамилие, жене и децу, собом у Ваљево довели.47  

За Стевана Јаковљевића, војводу левачког, Тома Милиновић Морињанин је 
забележио да је био велики јунак, но и вино крвнички пијаше/ које му је много 
покварило/ из господства њега истурило.48 Више деценија касније, Милан Ђ. 
Милићевић је пренео како се у Левчу приповеда да војвода Стеван са својим 
братом Јованом и мајком седнувчи за вечеру, (може) попити, до зоре, аков вина, 
па сутра се умити, и отићи на рад, без икакве главобоље. 49 

Међутим, нису само Вожд и његови устаници пили, већ су се овом пороку 
одвале и друге личности. Вук пише да је Иван Југовић до подне пио ракију, а исто 
је онако послије подне пио црно (Неготинско) вино. Југовић је умро не навршивши 
ни 40 година. Вук мисли да му је пиће прекратило живот.50 И Доситеј Обрадовић 
радовао се добром роду и берби грожђа. У Београду је имао пространу башту, у 
којој је запатио лозе чудотворне. Надао се да ће му оне већ треће године родити за 
петнаест акова вина, па ће онда бити весеља.51 За његову љубав спрам добре 
капљице знали су његови читаоци и поштоваоци широм Србије, па шиљали су му 
на дар и вина, и бермета, и шљивовице, што је он све умерено пио.52  

Друштвену чамотињу разбијали су неумереним пићем и руски чиновници 
у Београду. Лазар Арсенијевић Баталака је описао неколико чувених пијанстава 
Константина Константиновича Родофиникина и Тодора Ивановича Недобе. У 
Младеновом конаку 1807. године, Родофиникин и Недоба су се опили до 
беспамјатства. Недоба је играче и играчице у колу све једнако песницом иза 
врата ударао, а Родофиникин је отео од Цигана свирача све њихове скрипке 

                                                 
43 Вук Караџић, Даница за 1828, Сабрана дела Вука Караџића, књ. VIII, Просвета, Београд, стр. 
339. 
44 Вукашин Станисављевић, Хајдук Вељко у народној песми, Београд, 1988; Миодраг Матицки, 
Карађорђеве војводе у лирским народним песмама, Даница. Српски народни илустровани календар 
за годину 1997, Вукова задужбина, Београд, стр. 378 –393. 
45 Кнежевина Србија, стр. 982. 
46 Први српски устанак, акта и писма, стр. 237. 
47 Исто, стр. 75. 
48 Умотворине Томе Милиновића Морињанина. 
49 Поменик, стр. 192. 
50 Вук, Историјски списи II, стр. 111. 
51 Први српски устанак-према казивањима устаника и савремених посматрача, стр. 190. 
52 Боривоје Маринковић, Доситеј у говору и твору, Збирка записа и анегдота, Нолит, Београд, 
1961, стр. 100. 
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(чеманета, виолине),  излупао све о патос, ногама у мрве претворио, па им је зато 
сваком по два дуката дао да нове скрипке купе.53  

Усмена анегдота забележила је и гурманске нарави појединих устаника. 
Војвода Младен Миловановић није био умерен у стицању иметка, али ни у јелу. 
Истичићи до перверзних размера Младенов хедонизам, Сима Милутиновић навео 
је један пикантан гастрономски детаљ, како се Младен, поред свега, волео частити 
чак и жабљим батацима.54 У Сербијанци га је најчешће називао алегоричним 
именима која погрдно истичу његову телесност: Гломазче, Трбоња, Гњили, 
Гњилац, Куљавац (трбушаст), Дугоноси, Штрконоси, Безјак.   

За Проту Матеју Ненадовића прича вели да је у пићу био увек умерен, али 
да је уживао у храни. Особито полапан је био на хајвар, рибу и раке, кад ји је се 
докопао, није знао шта му је доста. Но он се је задовољав`о и са најпростијим 
јелом, само да се добро наруча, па било то сланина, бели лукац, пасуљ и ма које 
јело; особито је волео салату и пољско цикорје за салату, које је и логорујући, 
пошто га добро позејтини употребљавао.55 По питању стомака и сам је 
признавао да је слаб, па је себе називао грешником. У својим сећањима, није 
прећутао да је Ваљеву на Посни понедељак заједно са Карађорђем и Живаном 
буљубашом навалио на печену јагњетину.56 

За Доситеја Обрадовића савременици кажу да је волео јела од теста.57 
Чувени карловачки митрополит Стеван Стратимировић миловао је обилну трпезу, 
а док му је једино пиће била дунавска вода.58 

 
Разноврсни детаљи из тајног љубавног живота знаменитијих устаничких 

војвода и команданата били су посебно привлачна тема.  
У детињству војводе Јанка Катића, Турци су му на силу одвели сестру у 

Београд и удали је за Омер-агу. Касније као младић, Јанко је проводио доста 
времена у кући сестре Перунике и зета Турчина. Ту се и тајно волео са Омер-
агином лепом и младом рођаком Емиром. За љубав је знала и кришом је помагала 
Јанкова сестра. Једном је Омер-ага затекао у загрљају Емиру и Јанка, па је полетео 
голом сабљом да га посече. Пред мужа се у томе испречила Перуника, рекавши: 
Расеци мене, па брата мога!59  

И Чолак-Анта Симоновић, потоњи крушевачки војвода, као бујно и 
окретно момче ступи у неке љубавничке везе с лепом једном девојком вере 
мухамеданске, а кад девојачки рођаци сазнају то, склоне девојку некуда у род па 
дигну хајку против младог љубавника, који у одбрани рани једног потерника, 
после чега му није било станка ни у Призрену ни близу њега. Тако се Чолак-Анта 
из родног Призрена склонио у Београд, где је убрзо изашао на глас као добар 
мајстор ћурчијског заната.60 

                                                 
53 Баталака, стр. 379. 
54 Сербијанка, стр. 612. 
55 К. Ненадовић, стр. 400. 
56 Прота Матеја, Мемоари, стр. 238. 
57 Доситеј у говору и твору, стр. 100. 
58 Поменик, стр. 698. 
59 Поменик, стр. 243; О овој Катићевој љубави постоји још једна варијанта. По њој се Јанкова 
љубав звала Хана, а зет Ахмет-бег. Лепа Хана била је верена за сестрића, кабадахије и господара 
Београда, Алије Гушанца, за кога је Ахмет-бег био у обавези да је и сачува (В. Миливоје Катић, 
Војвода Јанко Катић, стр. 85 – 86. Претходно објављено у војном часопису Фронт, бр. 34. из 
1971. године).   
60 Андра Гавриловић, Знаменити  Срби XIX века, Загреб, 1901, год. II, стр. 1. 
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Један од највећих и најпрослављенијих љубавника епохе Првог српског 
устанка, Хајдук-Вељко, своје је љубавне авантуре започео у селу Дубона, у 
смедеревској нахији. Напаствовао је удовицу Марију. Да се не би замерио свом 
хајдучком харамбаши Станоју Главашу, чија је Марија била сестра, он је запроси 
и тако ступи у први брак. То је било 1803. године, а већ се 1804. пресвукао у 
хајдучко одело и стао тако одевен пред жену, која изгледа није знала да живи са 
хајдуком, па се бусала у груди и кукала: Куку мене! Међер сам ја пошла за 
ајдука!61 Током Устанка, Вељко се прославио јунаштвом, а такође је и његов 
заводнички углед порастао. Док је 1809. године боравио у Поречу код свог 
пријатеља и заштитника војводе Миленка Стојковића, заволео је лепу 
Херцеговку, Чучук-Стану. Пошто је Марија сазнала како Вељко јавно живи са 
другом женом, наумила је да лично дође у Пореч. Вељко јој је због тога запретио 
да ће је бацити у Дунав. Потплатио је 1810. владику, који му је заједно са 
Карађорђем допустио да се поново венча. Међутим, Вељко није био одан ни 
Стани, него је заводио и на силу освајао и друге жене. Поред тога, знао је да се и 
по неколико дана задржи и код своје прве жене, са којом је добио и дете. Ипак му 
је Стана то толерисала, знајући да је по питању жена непоправљив.62   

Срби су од Турака попримили многе обичаје, о чему сведочи и једна 
необична појава у Источној Србији – први познати српски харем, кога су 
савременици још и звали  хором нимфи. Око ове јединствене установе испрео се 
велики број анегдота. Наиме, када је 1806. године освојен Београд, многи су 
устаници задржали виђеније турске буле за љубавнице или слушкиње. Све 
преостало турско становништво отпремљено је лађама низ Дунав. Код Пореча, 
лађе је зауставио Миленко Стојковић и одабрао најлепше жене и девојке које је 
уврстио у свој харем, а остале пустио да наставе пут. Убрзо потом, Миленку је 
умрла жена, те је он одлучио да се поново ожени. Жену није узео из харема, већ се 
венчао Миленом, удовицом крајинског оборкнеза Карапанџе. Милена му је 
поставила услов да распусти харем о коме је брујала читава Србија. Како 
Миленко није испунио своје обећање, Милена науми да се освети, па је у 
Кличевцу од Миленкове куће начинила сопствени први мушки харем. Живела је 
слободно и распусно са сеоским момцима. Када је пукла брука, Миленко је 
Милену добрао изударао буздованом и отпремио је натраг њеној родбини.63  

По питању Миленкове дарежљивости разликују се мишљења од извора до 
извора. Једни веле да је смрћу кажњавао што је погдекад спазио, да се је који, на 
какову његову нимфу, умилно осмехнуо.64 Опет друга сведочанства наводе да су у 
Пореч као гости навраћале многе српске старешине, којима је Миленко као својим 
пријатељима дозвољавао да зазалазе у харем. Стога и не чуди што је у харему 
завладала болест. Кружила је прича да је војвода Милан Обреновић умро од 
сфренге (сифилиса) који је зарадио баш у Миленковом харему, а не од политички 
инспирисаног тровања у Букурешту.65 

Начелник окружја смедеревског, Пера Попов, сећао се, како су у 
Пожаревцу грађани и ђаци са учитељима приређивали дочеке војводи, који се 
увек кретао у пратњи својих девојака.66  

                                                 
61 Вук, Даница, стр. 67. 
62 Исто, стр. 77. 
63 Вук, Историјски списи, II, стр.  98. 
64 Баталака, стр. 378. 
65 Сима Милутиновић, Трагедија српскога господара и вожда Карађорђа, приредила Тања 
Поповић, Београд, 1990, XIV, 310-318.  
66 Баталака, стр. 378. 
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Године 1811, због сукоба са Карађорђем, Миленко је у изгнанство повео са 
собом цео харем. Пошто није могао више да га издражава, био је приморан да 
харем распусти. Оставио је себи једино неку Катинку са којом се касније и 
венчао.67  

Историчар Првог устанка, Лазар Арсенијевић-Баталака наводи како је и 
трговац Стефан Живковић-Нишлија имао свој хор нимфи и како је вредно трагао 
за лепим и младим покрштеницама којима је обогаћивао свој харем.68 

У Србији тога времена, интересовање српских устаника за Туркиње и 
покрштенице било је општераспрострањена појава. Карађорђе је по заузимању 
Београда, забранио војницима такве односе. Једног војника који му је дошао у 
Тополу да проси  неку покрштеницу, испребијао је тешком топузином, у бесу, 
говорећи: Коекуде, по души те! Ја сам њи из Београда растерао и поделио по 
господи да се не курвате, а ви опет не можете да се усаветујете, веће трчите 
овамо за Туркињама. Ваљада мало у Сербији девојака има! 69 

Након борби око Београда, и Капетан Радич Петровић оженио се младом и 
лепом Туркињом покрштеницом. Касније, 1809. године, када је у Ћуприју утекао 
због страха од Карађорђа, жена му је одбегла из Београда у Турску са осталим 
Туркињама и покрштеницама и однела му све што је год имао, премда није врло 
богат ни био. Но, Радич се 1810. године поново ожени младом и лепом 
Сарајевком.70  

Велики војвода Јаков Ненадовић је 1806. године задржао у Шапцу булу 
Алајбеговицу, коју је покрстио и узео је себи за наложницу. Сазнавши за то 
госпођа Неранџа, Јаковљева жена, није могла дуго да подноси мужевљево 
неверство, па је нашла начина да Алајбеговицу убије и баци је у Саву. Леш је из 
реке извађен и укопан захваљујући старању госпође Данојле, жене војводе Луке 
Лазаревића.71   

Такође, говорило се и о љубавној афери Кучук Алијине жене и војводе 
Павла Цукића,72 као и о љубавној вези војводе Цинцар Јанка и неке Туркиње.73 

Једна од најлепших познатих љубавних романси из периода Српске 
револуције, везује се за храброг устаничког буљубашу, Ђорђа Заглу и његову 
пријатељицу Булу, коју су у Београду звали Баџа. Са њом је Загла разговарао 
неуобичајеним цвећним језиком, на следећи начин: Кад би хтео што да каже 
пријатељици својој Баџи, он би узабрао цвет, који казује његову мисао, и који 
хоће да јој пошље, завио би га у мараму, па би ту мараму везао своме псетанцету 
око врата. А псето, научено, отишло би Баџи, и од ње би, на такав исти начин, 
одговор донело!74  

Војводу Младена Миловановића су красили сви пороци, изузев склоности 
ка прељуби. С обзиром да је већина устаничких војвода и старешина итекако 
показивала наклоност ка супротном полу, изгледа да су ондашње Београђанке 
биле помало и увређене равнодушношћу команданта Београда. Може бити да су 
му се зато и злобно подсмехнуле кроз једну причу занимљивог садржаја. Наиме, 
због учешћа у рушењу устаничких шанчева код Ћуприје 1809. године, које је 
допринело продору Турака у Шумадију, Карађорђе је у Јагодини пуцао у 
                                                 
67Вук, Историјски списи, II, стр. 99. 
68 Баталака, стр. 380. 
69 Жизниописанија моја, стр. 69. 
70 Даница, стр. 415 - 416; Кнежевина Србија, стр. 79. 
71 Сима Милутиновић  Сарајлија, Житија устаника, прир. Милорад Радевић, Коцељева, стр. 39. 
72 С. Милутиновић, Трагедија српскога господара и вожда Карађорђа, XI, 28 – 46. 
73 С. Милутиновић, Житија устаника, стр. 39. 
74 Поменик, стр. 169-170. 
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Младена. После тога су у Београду о Младену зуцале жене да му је Карађорђе том 
приликом разнео мушкост, те са другом својом женом није могао ништа 
радити.75  

 
При доношењу општијих, било историографских или социолошких,  

закључака на бази огледног књижевног, анегдотског материјала, треба бити веома 
систематичан. Утврђивање веродостојности анегдотских садржаја, морало би да 
се одвија уз потпуну опрезност и многа консултовања са стране, јер, иако се 
анегдота обавезно позива на аутентичност, јасно је да у њеном стварању и 
распростирању, важну улогу играју субјективна мишљења и намере, симпатије и 
антипатије, као и таленат приповедача. Дакле, са анегдотом се, као уосталом и са 
историјом, може свашта учинити, у зависности од тога коју од својих 
вишеструких функција анегдота доминатно врши. Уколико је анегдота намењена 
забави, она је искричава, духовита и тешко ју је разлучити од вица. Такође, 
анегдоте, служе и задовољавању људске знатижеље. У том случају, оне могу да 
поприме сензационалистички карактер и у себе могу да транспонују најнижи и 
најбаналнији ниво прича, које се одвијају на фону говоркања, оговарања и 
трачева. Стога је занимљива и тачна аналогија, једне врсте анегдота, са 
савременом жутом  штампом.76 Таква је, на пример, анегдота о Младеновом 
губитку мушкости.  

Анегдоте нису увек, по природи, безазлене творевине. Оне су много пута 
биле погодно средство друштвено-политичке пропаганде и борбе. Некада 
учествују у обликовању позитивног лика или чак култа неке личности. Такве су, 
на пример, поменуте анегдоте које истичу Карађорђеву скромност, побожност, 
радну енергију, узоран породични живот. Са друге стране, често су анегдоте 
главно оружје напада и компромитације политичких неистомишљеника и 
противника, у којима им се приписују све најружније особине. У контексту наше 
теме, то су анегдоте које говоре, на пример, о Карађорђевом тврдичлуку, 
сујеверју, примени кулука, опијању, промискуитету. 

Међутим, без обзира на сваковрсна одступања од праве истине, успела 
анегдота мора да одражава карактеристичне, а не случајне, црте личности о 
којима говори и мора да испољава знаке времена у коме је настала. Према томе, за 
анегдоту није најважнији услов истинитост садржаја, већ је од пресудног значаја 
њена потенцијална карактеролошка и историјска вероватност. Могућношћу 
успостављања бар приближно верне слике из прошлости, многим искусним 
истраживачима анегдота служи као извор сећања, јер, по њиховом мишљењу, 
анегдота није ништа више непроверљива и неистинитија од тзв. историјских 
чињеница.  

Дискусију о односу историје и анегдоте, закључио бих парафразом речи 
сатиричара Габријела Лауба.77 Он налази непобитну сродност између анегдоте и 
историје. Као прво, заједничко им је говорење о истим темама, а друго, обе су 
тако велике лажљивице. Само што анегдота није тако штура и самоуверена као 
историја и када не говори истину, чини то са много више дражи и шарма. 

 

                                                 
75 Вук, Историјски списи II, стр. 72. 
76 Ненад Љубинковић, Од историје до ''народне историје'' – Карађорђев недовршен прелазак из 
живота у мит, Зборник Карађорђе у епу и историји, прир. Н. Љубинковић, Велика Плана, 1994, 
стр. 62. 
77 Габријел Лауб, Уметност смеха, Дерета, Београд, 1999, стр. 113. 


